1. 4. (nedeľa) o 10.00 hod. v Spoločenskej sále – TANEČNÁ SÚŤAŽ O POHÁR KC – v spolupráci s
TC Charizma;
8. 4. (nedeľa) o 20.00 hod. v Spoločenskej sále – HASIČSKÁ ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA – hlavný garant: Dobrovoľný hasičský zbor
Pezinok;
13. 4. (piatok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – NEREZ...A BASTAFIDLI! – koncert k vydaniu 3 LP na
2 CD + premiérové DVD + bonusy
+ spevník + .... Predkapela: Sannyland;
14. 4. (sobota) o 9.00 hod. v Malej
sále – VÝZNAMNÝ DEŇ Z KALENDÁRA – DEŇ NESPRAVODLIVO STÍHANÝCH – hlavný garant: Oblastná organizácia KPVS;
19. 4. (štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále – NOVODOBO SO SHAKESPEAROM – súťaž v prednese v
anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ;
19. 4. (štvrtok) o 18.00 hod. v Malej sále – ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠKA;
22. 4. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále – AHOJ ROZPRÁVKA
– Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – pokračovanie cyklu rozprávok
s detskou súťažou. Účinkuje Divadlo HAPPY Oľgy Hoffmannovej;
24. – 25. 4. (utorok – streda) od
9.00 hod. vo Veľkej sále – STRETNUTIE S MALOU TÁLIOU – krajská prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti. Hlavný garant: Malokarpatské osvetové stredisko;
26. 4. (štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále – AJ PÁN GOETHE BY MAL
RADOSŤ – súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ;
27. 4. (piatok) o 17.00 hod. v Minisalóniku – SPIEVANKY – večer pre
každého, kto má rád peknú pesničku – príďte si s nami zaspievať;

27. 4. (piatok) o 17.00 hod. – ANDREJ BÁN – vernisáž výstavy fotografií, ktorá je súčasťou hlavnej
výstavy v Galérii PROKOP;
27. 4. (piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále – RODINNÝ KONCERT ZUŠ
E. SUCHOŇA;
28. 4. (sobota) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – MISS PEZINOK –
finálový večer okresnej súťaže dvanástich finalistiek. Hlavný garant:
Model agency NMH Top-models.
Pod záštitou Mesta Pezinok;
29. 4. (nedeľa) o 18.00 hod. v Spoločenskej sále – HARMÓNIA – koncert mládežníckeho orchestra z
Bratislavy.

VÝSTAVA:
1. 4. – 25. 4. BARBORA PAULOVIČOVÁ – Plynieme v rytme a v prúde
ustavične sa meniaceho života
(kresba a hĺbkotlačová grafika);

KINO DOMU KULTÚRY
1.
3. – 4.
5. – 6.
7.
7. – 8.
10. – 11.
12
14. – 15.
14. – 15.
17. – 18.
19. – 20.
21. – 22.
24. – 25.
26.
27. a 29.

Apocalypto
USA
Smrtiaca nenávisť USA
Malé deti
USA
Spláchnutý (o 17.00 h.) VB
Zástavy našich otcov
USA
Extrémne svahy
USA
FK: Grbavica
BOS, SRB, CHOR
Artur a Minimojovia
(o 17.00 hod.)
FRA
Sólokapor
USA
Rozhovor s nepriateľom
SR
Ghost Rider
USA
Hudba a text
USA
Kupec benátsky TAL, VB
FK: Čas
J. Kórea
Prázdniny pána Beana
VB

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Klub sprievodcov v Pezinku pozýva Pezinčanov na bezplatné prechádzky po historickom okruhu. Mestskí sprievodcovia vás oboznámia s
historickými pamiatkami v centre mesta. Prechádzky budú 11. a 25.
apríla o 16.00 hodine. Zraz účastníkov je pred Mestským informačným
centrom na Radničnom nám. č. 9.
(pk)

REKLAMA

PRAVIDELNÁ PONUKA:
– Posilňovanie, pondelok až štvrtok od 13.00 do 18.00 hod., vstupné
40 Sk/ hod.;
– Mama, ocko, poď sa hrať, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.,
vstup zadarmo;
– Klubovňa pre mládež (Čajovňa), každý piatok od 20.00 do 22.00
hod., vstup zadarmo;
– Kokso klub! – detská klubovňa, každý piatok od 14.00 do 18.00
hod., vstup zadarmo.

riálu. Okrem toho, že budete mať
radosť z vlastnoručne vyrobeného
papiera, potešia vás aj nápady ako z
neho vyrobiť pohľadnice či drobné
darčeky. Cena: 300 Sk, možnosť
prihlásiť sa je do 11. 4. 2007 v EPIcentre – Centre voľného času.

Prihlasovanie
do letných táborov začína!

S papierom prichádzame do styku
každý deň v rôznych podobách. Či
už ide o kancelársky papier, knihy,
noviny, bankovky. Nie každý deň si
ho však môžeme vyrobiť sami. V
sobotu, 14. 4. 2007 (od 14.00 do
18.00 hod.), v EPIcentre vás zasvätíme do alchýmie výroby tohto mate-

Pod pokrievkou v EPIcentráckej
kuchyni to už buble nápadmi na NEZABUDNUTEĽNÉ PRÁZDNINY.
Nenecháme vás dlho čakať. Pozývame vás vybrať si z pripravovaných
dobrôt skôr, ako vás predbehnú iní.
Od 1. 4. môžete prihlasovať svoje
deti na letné tábory v EPIcentre –
Centre voľného času, v pondelok až
štvrtok od 13.00 do 18.00 hod. v INFOcentre. Čaká na vás pestrý výber.
Bližšie informácie o všetkých podujatiach sa dozviete v EPIcentre –
Centre voľného času v Zámockom
parku, na tel. č. 033/641 2020 alebo
0911 402 021 a na internetovej
stránke www.epicentrum.org.

3. 4. (utorok) o 18.00. hod. v priestoroch Mestského múzea – MALOKARPATSKÁ VÝTVARNÁ BENEFÍCIA – otvorenie výstavy renomovaných autorov, spojenej s aukciou
vystavených diel (v utorok 24. 4. o
18.00 hod.);
18. 4. (streda) o 17.00 hod. – PE-

ZINKY – rozprávanie o rôznych
dobách a podobách Pezinka. Tentokrát o obchodoch, obchodíkoch,
obchodníkoch a remeselníkoch.
Stále expozície:
Zo zeme – expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;
Sakrálna plastika – Jozef Franko.
Otváracie hodiny: utorok – piatok:
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota: 10.00 – 16.00 hod.

Výroba ručného papiera

Niečo pre malých
i veľkých majstrov
Klepot potočných kolies na jar už
nepočuť. Tradícia potočných mlynských kolies sa vytratila a preto
chceme v nedeľu 29. apríla 2007

usporiadať v Schaubmarovom mlyne súťaž malých mlynských kolies.
Pozývame všetkých, čo nám chcú
predviesť svoje kolesá a kolieska,
ale aj tých, ktorí sa ich chcú naučiť
vyrábať. Súťaž sa bude konať na
neďalekom potoku.
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na telefónnom čísle: 033/640
4035, 0904/165 263.

Konfederácia politických väzňov vás pozýva pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných na seminár Pezinčania vo väzení, ktorý sa bude konať v
sobotu 14. apríla v Pezinku. Začne sa o 9.00
hod. svätou omšou v
kapucínskom Kostole
Najsvätejšej trojice a
bude pokračovať položením kytíc k pamätnej
tabuli na kapucínskom
kláštore. Na seminári v
malej sále DK odznejú
prednášky Lukáč Satina
a spol. (prednesie P.
Sandtner) a Pavol Godovič a spol. (prednesie K.
Noskovič).
Peter Sandtner
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